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Betreft: Consultatie Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)

Geachte heer/mevrouw,

Graag maakt Eumedion gebruik van de mogelijkheid te reageren op het consultatiedocument d.d.
2 april 2014 inzake het voorstel voor Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn
kapitaalvereisten (hierna: het ontwerpbesluit). Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan artikel 89
van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) waarin is opgenomen dat banken en
beleggingsondernemingen jaarlijks, uitgesplitst per land, informatie openbaar dienen te maken
over onder andere hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies,
belastingen en ontvangen subsidies (country by country reporting). Ook artikel 90 van CRD IV,
dat banken en bepaalde beleggingsondernemingen verplicht in hun jaarverslag het gerealiseerde
rendement op activa te publiceren, wordt via het ontwerpbesluit geïmplementeerd.

Transparantie banken van groot belang
Country by country reporting (hierna: CBCR) door banken en bepaalde
beleggingsondernemingen kan rekenen op de steun van Eumedion. Het verhoogt de
transparantie van banken, hetgeen samen met onder meer een duurzaam en robuust
dividendbeleid een noodzakelijke factor is om voldoende aantrekkelijk te zijn voor institutionele
beleggers met een lange termijn beleggingshorizon. Banken doen er verstandig aan veel
aandacht te besteden aan goede transparantie, onder meer door toepassing te geven aan de
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principes en aanbevelingen van de Enhanced Disclosure Task Force, zoals Eumedion eerder
aangaf in het position paper Future investibility of Dutch banks1 uit juni 2013. Eumedion ziet tot
haar tevredenheid dat op dit terrein door Nederlandse beursgenoteerde banken goede progressie
wordt geboekt. Daar staat, tot onze teleurstelling, tegenover dat nog geen enkele
beursgenoteerde bank – in tegenstelling tot veel andere beursgenoteerde ondernemingen – een
meer uitgebreide, ondernemingsspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening 2013 heeft
gevoegd. Aandeelhouders hebben dan geen weet van de zaken die het meest significant zijn
geweest tijdens de accountantscontrole of die van de externe accountant veel aandacht hebben
gevraagd.

Enkele aandachtspunten
In algemene zin kan Eumedion zich goed vinden in het ontwerpbesluit. De artikelen 89 en 90 van
CRD IV lijken zorgvuldig in het ontwerpbesluit te zijn geïmplementeerd. Wel heeft Eumedion nog
enkele vragen over hoe toepassing kan worden gegeven aan de bepalingen van het
ontwerpbesluit respectievelijk de wijze waarop het ontwerpbesluit is toegelicht. Het betreft het
volgende:


Uit ontwerpartikel 3 lid 3 volgt dat de CBCR-informatie, indien mogelijk, gelijktijdig met de
(geconsolideerde) jaarrekening openbaar moet worden gemaakt. Er is echter niet geregeld
wat het uiterste tijdstip van openbaarmaking zou moeten wanneer het voor een bank niet
mogelijk blijkt de CBCR-informatie gelijktijdig met de jaarrekening te publiceren.



In ontwerpartikel 4 lid 1 staat dat bepaalde CBCR-elementen uiterlijk op 1 juli 2014 openbaar
gemaakt moeten worden. Over de wijze van openbaarmaking wordt noch in de tekst noch in
toelichting iets bepaald. Eumedion meent dat eerst van openbaarmaking kan worden
gesproken als de informatie voor 1 juli in elk geval terug te vinden is op een eenvoudig
toegankelijke plek op de website van de betreffende instelling.



Eumedion heeft enige moeite met ontwerpartikel 4 lid 3 waarin expliciet is bepaald dat de
voor 1 juli 2014 door mondiaal systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen te
publiceren of te overleggen CBCR-gegevens niet door de externe accountant hoeven te
worden gecontroleerd omdat de jaarlijkse verantwoordingscyclus al zou zijn afgerond. Een
dergelijke expliciete uitsluiting van de accountantscontrole volgt niet uit CRD IV.

Wij adviseren u het ontwerpbesluit en de bijbehorende toelichting op bovenstaande punten aan te
vullen of aan te passen.
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http://bit.ly/1dpA6dV.
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Wij zijn uiteraard graag bereid ons commentaar mondeling nader toe te lichten. Onze
contactpersoon is Wouter Kuijpers (wouter.kuijpers@eumedion.nl, tel. 070 2040 302).

Met vriendelijke groet,

Drs. Rients Abma
Directeur Eumedion

Zuid Hollandlaan 7
2596 AL DEN HAAG
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